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آغاز به کار نمایشگاه 
کتاب خراسان جنوبی
معاون استاندار : از متولیان خواستاریم کمک به ناشران استانی در طول سال استمرار داشته باشد

برنج صد در صد ایرانـی با ضمانت پخت
فقـط و فقـط کیلویـی ۱۳ هزار تومـان

۱۰ کیلویـی )۱۳۰ هـزار تومـان(
 پایین تر از برنج پاکستانی/ با کیفیت عالی و تضمینی

هایپـر تخفیف مارکت
خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر 6

  09021611001 - 09352123030 زحمتکش

خدمتی دیگر در حوزه راه 
به هم استانی های عزیز

با پیگیری و تالش های

 جناب آقای
 مهندس معتمدیان

 استاندار محترم خراسان جنوبی 
طی یک سال اخیر درحوزه راه های استان محقق شد:

۱- افزایش بیش از ۳ برابری تخصیص اعتبارات ملی
 نسبت به سال گذشته

۲- افتتاح و بهره برداری بیش از ۱۳۱ کیلومتر از باندهای دوم سطح 
استان با افزایش ۲۷ درصدی طول بزرگراه های استان

۳- آغاز عملیات اجرایی ۹۴ کیلومتر از باندهای دوم سطح 
استان خراسان جنوبی

      اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه حاجیه کربالئیه زینت حسینی
 )همسر مرحوم حاج غالمرضا منصوری(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز دوشنبه 98/9/۴ ساعت 1۴

 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما 
سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: منصوری، حسینی و سایر بستگان

فراخوان مشارکت سرمایه گذار 
 پیمانکار دانشگاه صنعتی بیرجند     شرح در صفحه 2
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مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۸-۱26۱
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار کند:

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد موضوع مناقصه
)ریال(

نوع تضمین و مبلغ 
)ریال(

ساعت مدت 
بازگشایی

* خرید لوله پلی اتیلن با مواد Pe80 و کالس 10 اتمسفر به مقدار 63250 متر  198-1261
SF1/25 – SDR13/6 – DIN8074 ،1331 ۷9/538 تن( طبق استاندارد(

* خرید لوله پلی اتیلن با مواد pe100 و کالس 10 اتمسفر به مقدار 2800 متر  
SF1/25-SDR17-DIN8074 ،1331 1/269 تن( طبق استاندارد(

ضمانت نامه معتبر9/۷03/296/000
 به مبلغ ۴86/000/000

8 صبح60 روز

1- زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۹/۴ الی ۱۳۹۸/۹/۹ 2- تاریخ ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ 
3- تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۸/۹/۲۱ - سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی ۴- دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند ، بلوار بهشتی، انتهای 

بهشتی ۷،  صندوق پستی ۸۱۳-۹۷۱۷۵  ۵- استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد. 
ضمنا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد 

)به آدرس www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت 
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir(  مراجعه و یا با شماره ۰۵۶-۳۲۲۱۴۷۵۲-۸ 

امور حقوقی و قراردادها  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیاداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره: 67/798
تاریخ:1398/09/02

وزارت نیروشرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی

انا هلل و انا الیه راجعون

برادر عزیز و گرامی جناب آقای جعفر اناری شوکت آباد
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان حاج محمد علی اناری شوکت آباد

را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

حسین زاده- شرکت تدبیر سرمایه بیرجند

خاندان محترم اناری شوکت آباد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم

حاج محمد علی اناری شوکت آباد
 )پیشکسوت اتحادیه صنف صنعت ساختمان(

را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، از خداوند 
 منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان

 صبر و شکیبایی آرزومندیم.
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز 

دوشنبه 98/9/۴ از ساعت 1۴/30 الی 15/30 
در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( 

 برگزار می گردد.
اتحادیه صنف صنعت ساختمان خراسان جنوبی جناب آقای علیرضا منصوری

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند
مصیبت درگذشت والده گرامی تان

 مرحومه حاجیه کربالئیه زینت حسینی
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

با حسرت و اندوه فراوان
به مناسبت سومین روز درگذشت 

حاج محمد علی اناری شوکت آباد
 خادم اهل بیت )علیهم السالم(

  و عضو موسس اتحادیه صنف موزائیک سازان بیرجند
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 98/9/۴ از ساعت

 1۴/30 الی 15/30 در محل مسجد امام حسین )علیه السالم(
 برگزار می گردد.

خانواده های: اناری شوکت آباد ، بارانی، سبزبان، پاسبان، 
 دستگردی،  االدری، علی آبادی ، برنجی،  ذوقی و سایر بستگان
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 زنگ آشتی با کتاب

حدود یک هفته پیش یعنی 24 
و  کتاب  هفته  شروع  ماه،  آبان 
با  که  ای  هفته  بود.  کتابخوانی 
قطع اینترنت نیز همراه شد. انگار 
همه چیز دست به دست هم داد 
تا کمی از گوشی های هوشمند 
دور شده و کتاب به دست بگیریم.
کتاب هایی که برخی از ما قهری 
ورق  و  داشته  آنها  با  طوالنی 
ُکنج کتابخانه کوچک  نخورده،  
مان خاک می خوردند. اما انصافا 
کتاب از جنس دیگری است آن 
2 صفحه  در  مشروح    ... هم 

 

 

 

تخریبی که از موضع سیاسی 
باشد پذیرفته نیست

رئیسی : 

صفحه  ۲

 اقتصاد هم مانند سیاست
 باید تابع والیت فقیه باشد

محسن رضایی : 

روحانی در یزد نشان داد  
مالحظه چیزی را نمی کند

علی صوفی: 

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه 5
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 زنگ آشتی با کتاب
* امین جم

 حدود یک هفته پیش یعنی 24 آبان ماه ،
 شروع هفته کتاب و کتابخوانی بود. هفته ای

که با قطع اینترنت نیز همراه شد. انگار همه 
چیز دست به دست هم داد تا کمی از گوشی 
به دست  های هوشمند دور شده و کتاب 
بگیریم.کتاب هایی که برخی از ما قهری 
طوالنی با آنها داشته و ورق نخورده ، ُکنج 
خوردند. می  خاک  مان  کوچک   کتابخانه 

اما انصافا کتاب از جنس دیگری است آن 
هم وقتی فضای مجازی و رسانه های آن 
، با مطالب بدون پشتوانه و فله ای ، ذهن 
به  آنقدر  پر می کنند. سیل محتوا  را  مان 
سمت ما سرازیر می شود که ذهن مان هم 
به  و  نداشته  را  آن  نگهداری همه  توانایی 
نوعی تبدیل به خواندن بی ثمر می شود.

تازه همه اینها جدای از محتوای زرد و بازی 
آنها  از  روانی است که هر روز یکی   های 

بر سرمان خراب می شود.
اما دنیای کتاب، فرق می کند. خودت خوب 
می دانی چه می خواهی، چه زمانی به چه 
مطلبی احتیاج داری و مطالب کجا به دردت 
اطالع  اینکه  مهمتر  از همه  خواهد خورد. 
داشتن از ریز اطالعات نویسنده، ناشر و سال 
انتشار و ... باعث افزایش اطمینان و سندیت 
مطالب است. همه اینها نه از باب نقد صرف 
ایجاد  بلکه   ، مجازی  فضای  و  اینترنت 
تمایز بین کتاب و فضای مجازی است که 
مطمئنا باید در دسته بندی های جداگانه و 
با سرانه مطالعاتی مشخص از آنها بهره برد.

نه اینکه تصور کنیم هر روز چون بمباران 
شویم،  می  مجازی  فضای  در  اطالعاتی 
پس سرانه مطالعه مان باالست! شاید یک 
اینترنت و رسانه های  هفته گذشته بدون 
مجازی ، شبیه یک مانور برای رجوع دوباره 
به گذشته ها و چشیدن طعم زندگی بدون 
اتکای مطلق به اینترنت بود،مانوری چون 
با  برخی  بدون خوردو که  چهارشنبه های 
آیند! به طور حتم  دوچرخه به خیابان می 
هم بسیاری از ما در این مدت دوباره کتاب 
به  مان  در گوشه ذهن  و  گرفته  به دست 
این فکر کرده ایم، دوباره به قول شعرهای 
دبستان ، با »یار مهربان« خود همراه شویم.

حاال با افتتاح نمایشگاه کتاب در بیرجند ، 
تا به تصمیم خود جامه  وقت خوبی است 
عمل پوشانده و زمان مشخصی از روزمره 
هایمان را برایش کنار بگذاریم. هرچند دیگر 
 قیمت کتاب به خاطر افزایش هزینه کاغذ ، 
مثل قبل نیست، اما هنوز هم می توان با 
انتخاب درست کتاب مورد نیاز خود، هم از 
تخفیف سی درصدی استفاده کرد و هم از 
پیشنهاد  بیهوده جلوگیری کرد.  خریدهای 
می کنم هر کدام از ما با خانواده خود سری 
به نمایشگاه کتاب در مرکز استان بزنیم و 
خوراک ذهنی چند ماه خود و عزیزان مان 

را با تخفیفی مناسب تهیه کنیم.

دوشنبه *4 آذر 1398* شماره 4501

بازی دوباره ایران خودرو با روح و روان مردم

 خبرآنالین - ایران خودرو در اطالعیه ای جدید اعالم کرد “پیرو درخواست برخی از مشتریان و بروز تاخیر طوالنی در تحویل برخی از خودروها ، 
امکان تبدیل به سایر خودروها از 3 آذرماه تا پایان آذرماه )تکمیل ظرفیت( آغاز شد. البته دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات 

نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها باید به شرایط تعهدات فاقد دعوتنامه، تعهدات تکمیل وجه و تعهدات فروش قطعی دقت کنند.

رئیسی: تخریبی که از موضع 
سیاسی باشد پذیرفته نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: ما باید بین تخریب و نقد 
عالمانه تفاوت قائل باشیم. نقد عالمانه ارزشمند 
است اما تخریبی که ناشی از مسائل سیاسی باشد 

قابل قبول نیست.

دادن درآمد گرانی بنزین
 به 60 میلیون نفر یعنی کشک!

ترکان  گفت: مابه التفاوت درآمدی از طرح گرانی 
بنزین وجود دارد؛ اگر این مابه التفاوت را به اقشار 
ضعیف جامعه بدهند در جامعه اقدام جبرانی اتفاق 
خواهد افتاد اما اگر بگویند می خواهیم این درآمد را 

به 60 میلیون نفر بدهیم یعنی کشک!

 اقتصاد هم مانند سیاست
 باید تابع والیت فقیه باشد

محسن رضایی گفت: اقتصاد ما هم مانند سیاست 
باید تابع والیت فقیه باشد تا همانند عرصه امنیتی 

و دفاعی در عرصه اقتصادی نیز به موفقیت برسیم.

سخنان روحانی در یزد نمایانگر این بود 
که دیگر مالحظه چیزی را نمی کند

علی صوفی گفت: سخنان آقاي روحاني نمایانگر این 
قضیه بود که دیگر مالحظه چیزي را نخواهد کرد. 
همان طور که مي بینیم پیامد آن اظهارات در یزد 

تصمیم به افزایش قیمت بنزین بود.

مردم با استفاده از حق عمومی خود 
برای اعتراض به صحنه آمده بودند

صفارهرندی گفت: برخی از مردم با استفاده از 
حق عمومی خود برای اعتراض به صحنه آمده 
بودند اما عده ای به دنبال عقده گشایی بودند. اما با 
این وجود شاهد بودیم که ملت ایران خیلی سریع 
صف خود را از اغتشاشگرانی که امنیت ملی را 

هدف گرفته بودند، جدا کرد.

بازداشت پسر عباس آخوندی تایید شد

فارس- در حالی مقامات قوه قضاییه بازداشت پسر 
وزیر سابق )آخوندی( را تایید کرده اند که پیگیری ها 
نشان می دهد وی متهم به کارچاق کنی و دریافت 
مبالغی در وزارتخانه مربوطه بوده و به همراه یکی از 

مشاوران وزیر سابق بازداشت شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی، بر این باور 
است که اقدامات کنونی و برنامه دولت 
در زمینه یارانه و ... به اقتصاد کشور ضربه 
می زند و این ضربه ها در صورت انباشت 
به معنای فروپاشی اقتصاد کشور خواهد 
درآمد  کسب  دولت  اصلی  هدف  بود. 
کشور  اداری  هزینه های  پرداخت  برای 
بود. محمود جام ساز، کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفتگو با »انتخاب« بر این 
باور است که افزایش 50 درصدی قیمت 
برای بخش سهمیه و 300 درصدی برای 
بخش آزاد مصرف کنندگان بنزین، بیشتر 
با هدف دولت برای افزایش درآمدزایی 
است  این  واقعیت  است.  مرتبط  خود 
که دولت از نظر مالی در تنگنای بسیار 

شدیدی قرار گرفته است. 
نمی توان مانع موج
 تورمی جدید شد

»اکنون  کرد:  تصریح  اقتصاددان  این 
است  این  می شود  مطرح  که  ادعایی 
تصمیمی  چنین  قوه  سه  سران  که 
مشخص  واقعا  اما  کرده اند  اتخاذ  را 
قانونی  اختیار  سران  این  که  نیست 
تصمیم گیری پیرامون چنین موضوعی 
را دارند یا خیر. کشور، قوه مقننه دارد 
تصمیم  مجلس  نمایندگان  باید  و 
بگیرند که چنین اقدامی را تصویب یا 
رد کنند. هر چند رئیس جمهور و دیگر 
اجازه  که  کرده اند  ادعا  دولت مردان 
قیمتی  افزایش  هیچ گونه  داد  نخواهند 
اقتصادی  منطق  هیچ  اما  بیافتد  اتفاق 
پشت این ادعا وجود ندارد؛ زیرا بنزین 
کاالیی است که مصرف فراگیری دارد 
افزایش نرخ آن روی تمامی کاالها  و 
تاثیر خواهد گذاشت. اگر نگاهی به نرخ 
برخی از اجناس در همین چند روز داشته 
باشیم شاهد نوعی افزایش قیمت کاالها 
هستیم. همچنین، در آینده کوتاه مدت 

خواهد  بیشتر  نیز  معیشتی  مشکالت 
شد؛ زیرا بسیاری از نهادهای خصوصی 
در   شده  متحمل  هزینه  کاهش  برای 
به  ناچار  بنزین،  قیمت  افزایش  نتیجه 
تعدیل نیرو هستند. از نظر اصول علم 
اقتصاد، هر متغیر استراتژیکی دچار تغییر 
قرار  تاثیر  تحت  را  متغیرها  سایر  شود 
فضای  به  باید  این  بر  افزون  می دهد. 
روانی مهیای جامعه برای بهره برداری 
داشت.« توجه  نیز  سودجو  افراد 

افزایش  نرخ بنزین بر نرخ
 دیگر کاالها حتما تاثیر می گذارد

از  اقتصاد، در بخشی دیگر  استاد  این 
»یارانه  کرد:  تصریح  خود  گفته های 
واریزی که دولت به حدود 60 میلیون 
تورم زا  عاملی  خود  می کند،  واریز  نفر 
در  را  تقاضا  نقدی  یارانه  این  است. 
جامعه باال می برد و زمانی که در بازه 
زمانی کنونی عرضه به دلیل تعطیلی و 
ورشکستگی بسیاری از مراکز تولیدی، 
کمتر است، افزایش قیمت ها را در پی 
خواهد داشت. تقاضای بیشتر و عرضه 
 ثابت، به طور حتم افزایش تورم را در پی 

خواهد داشت. 
یعنی  نفری  میلیون   60 یارانه 

دوقطبی دارا و ندار در کشور
»اقدامات  افزود:  اقتصاددان  این 
کنونی و برنامه دولت در زمینه یارانه 
می زند  ضربه  کشور  اقتصاد  به   ... و 
و این ضربه ها در صورت انباشت به 
معنای فروپاشی اقتصاد کشور خواهد 
اصلی  بداند صاحبان  باید  دولت  بود. 
کشور مردم هستند. مردم این کشور 
باید از منابع، رفاه، آموزش، بهداشت 
و... بهره بگیرند اما ما در عمل شاهد 
قشر  میان  تفاوت  روز به روز  هستیم 
غنی و فقیر بیشتر می شود؛ به طوری 
میلیون   60 می شود  اعالم  وقتی  که 
نفر نیازمند دریافت کمک های نقدی 
شده؛  دوقطبی  جامعه  یعنی  هستند، 
طبقه  و  دارا  اقلیتی  و  ندار  اکثریتی 
ندارد.  وجود  دیگر  که  متوسطی 
کشور  مردم،  زیان  به  مساله  این 
راستای  در  و  بوده  حاکمیت  و 
اقتصادی  عقالنی  تصمیم گیری های 

نیست.«

یارانه واریزی دولت برای مردم به طور حتم تورم به بار می آورد 

در حالی که از اولین ساعات روز گذشته 
از سوی کسانی  امکان ثبت شکایات 
که کمک معیشتی را دریافت نکرده اند 
از طریق سامانه *636۹ # فراهم شده 
این کد دستوری  است، شماره گیری 
اساس  بر  روبروست.  مشکل  با  هنوز 
مشمول  نفر  میلیون  دولت 60  اعالم 
 6 و  شوند  می  هزینه  کمک  دریافت 
میلیون خانوار نیز واجد شرایط شناخته 
نشده اند با این حال بر اساس اعالم 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کسانی که تقاضای دریافت این کمک 

به  نسبت  توانند  می  دارند،  را  هزینه 
ثبت شکایت خود اقدام کنند.

وزارت کار اختالل در سامانه را 
به گردن همراه اول انداخت!

این  در  ای  اطالعیه  در  کار  وزارت 
اطالع  “به  کرد:  اعالم  خصوص 
صبح  از  رساند  می  عزیز  هموطنان 
در  فنی  مشکل  بروز  دلیل  به  دیروز 
در   #  636۹  * کد   گیری  شماره 
پیش  اختالالتی  اول  همراه  اپراتور 
های  هماهنگی  با  که  است  آمده 

انجام شده این اختالل به زودی رفع 
می شود.گفتنی است در بازه زمانی 8 
 60 از  بیش  گذشته  روز  تا 10 صبح 
هزار کد ملی ثبت شده و حجم زیاد 
اختالل  این  دلیل  ملی  کدهای  ثبت 
اپراتورهای  در  ملی  کد  ثبت  است، 
مشکلی  گونه  هیچ  رایتل  و  ایرانسل 
ندارد . “وزارت کار افزود: از هموطنان 
های  اطالعیه  طبق  شود  می  تقاضا 
ملی  خانوار کد  تنها سرپرستان  قبلی 
نمایند.  ثبت   #  636۹  * در  را  خود 
در  که  خانوارهایی  سرپرست  تمامی 

آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی 
می  شرایط  واجد  را  خود  و  اند  نشده 
دانند، می توانند از بعدازظهر یکشنبه 
ملی  شماره  درخواست  آذرماه  سوم 
کد به  را  خود  خانوار   سرپرست 

 دستوری *636۹ # ارسال کنند.

ماجراهای سامانه کمک هزینه معیشتی!!

یارانه جدید در یک بازه زمانی کوتاه، 
ارزش خود را از دست خواهد داد

سیدعزیز آرمن اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید 
چمران گفت: »اگر در شرایط رونق که تورم کمتری 
وجود داشت و وضعیت درآمد و اشتغال شهروندان، 
طرح دولت مطرح می شد تا اندازه ای منطقی به نظر 
می رسید اما  به دلیل قرار گرفتن دولت در مخمصه 
فشارهای اقتصادی، به نظر می رسد طرح دادن یارانه 
به شهروندان در دستور کار قرار گرفت. واقعیات 
این است که در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت 
این مقدار یارانه ارزش خود را از دست خواهد داد 
و نمی تواند برای حل وضعیت بحرانی در کشور 
موثر شود. در مجموع، بر این باور هستم که طرح 
سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین به شکل کنونی، 

بدترین راهکار و طرح ممکن بود.«

زمان ثبت نام سهمیه سوخت رانندگان 
سرویس مدارس اعالم شد

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
اطالعات  باید  مدارس  سرویس  رانندگان  گفت: 
آدرس به  سپند  سامانه  در  را  خودرو  و   خود 
از  آذر  تاریخ 10  تا   www.ritusepand.ir 

طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت کنند.

طرح دو فوریتی مجلس برای ممنوعیت 
افزایش قیمت کاالها و خدمات

ایسنا- بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس 
فوریتی  دو  طرح  تقدیم  از  اسالمی  شورای 
به  خدمات  و  کاالها  قیمت  افزایش  ممنوعیت 

هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

نرخ سکه ۸0 هزار تومان افزایش یافت

عصر اعتبار - هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار آزاد روز گذشته به بهای چهار میلیون و 
200 هزار تومان به فروش رسید که 80 هزار تومان 

افزایش داشت.

نماینده مجلس: قیمت ها افزایش
 یافته، دولت از خواب بیدار شود

نادر قاضی پور در تذکری خطاب به رئیس مجلس 
بیان کرد: تاکید کرده بودید به دنبال افزایش قیمت 
بنزین قیمت کاالهای مصرفی کارگران و مستضعفان 

افزایش نیابد، دولت باید از خواب بیدار شود.
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فراخوان مشارکت سرمایه گذار/ پیمانکار
دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی رفاه 
دانشجویان )در جهت افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویان خواهر( اقدام به 
ساخت خوابگاه دانشجویی با متراژ 2300 مترمربع و ظرفیت 250 نفر در زمین 

ملکی دانشگاه در قالب طرح BLT )ساخت- اجاره- واگذاری( نماید. 
شایان ذکر است اصل وام با 2 سال دوره تنفس و 5 سال دوره تسویه )بانک تجارت( 
به مبلغ 50/000/000/000 ریال و 4% سود آن توسط دانشگاه و 14% سود توسط 
صندوق رفاه دانشجویان پرداخت خواهد شد. به همین منظور از سرمایه گذاران و 
پیمانکاران واجد شرایط جهت احداث این خوابگاه دعوت به همکاری می نماید. 
بدیهی است هزینه های پیمانکار و سود متعلقه آن از محل اجاره خوابگاه و سایر 

منابع دانشگاه در یک دوره تعریف شده بازگشت خواهد شد.
متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی آمادگی خود را به 
صورت کتبی به دبیرخانه دانشگاه واقع در میدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن 

- سایت دانشگاه صنعتی بیرجند تسلیم نمایند.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند
تاريخ انتشار:1398/9/4

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند با شماره ثبت 2924 
ساعت 9:30 روز جمعه مورخ 1398/9/22 در محل مسجد فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر جنب 
پروژه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش به دفتر تعاوني مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رأی و هر نفر غیر عضو یک رأی می باشد. 
دستور جلسه:

تصمیم گیري در خصوص انحالل شرکت تعاوني
هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند
تاريخ انتشار:1398/9/4

مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند با شماره ثبت 2924 ساعت 11 روز 
 جمعه مورخ 1398/9/22 در محل مسجد فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر جنب پروژه  برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
به دفتر تعاوني مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو 3 رأی و هر نفر غیر عضو یک رأی می باشد.کاندیداهای سمت هیئت تصفیه می توانند حداکثر 
ظرف مدت 7 روز از انتشار آگهی از ساعت 8:30 الی 10:30 به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک نسبت 

به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. 
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال شمسی - تعیین پاداش هیئت مدیره

 هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
بیرجند - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1398۶0308001002839 - 1398/7/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب 
خسروی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 1 صادره از اسدیه و شماره ملی 5239759529 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر یک اتاق به مساحت 250 مترمربع قسمتی از پالک 227 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد میابادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۸/۱۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۹/۴ 
  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  091556161۸1
32463354

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  

آگهـي مزایـده
شرکت تعاونی تولید سبزآفرینان شهرستان خوسف در نظر دارد تعداد دو دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی الزم را با وضعیت موجود از 

طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به متقاضیان واجد شرایط به اجاره واگذار نماید . 
متقاضیان محترم می توانند جهت مالحظه تراکتورها در تاریخ 98/09/07 و 98/09/08 به آدرس شرکت واقع در 25 کیلومتری جاده 
بیرجند - خوسف دو راهی محمدآباد تقاب و جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس خوسف، بلوار امام خمینی)قدس ره(، 
نبش امام  خمینی 5، روبروی کالنتری مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09158۶44214 تماس حاصل 

فرمایند. زمان و مکان جلسه کمیسیون مزایده : روز سه شنبه 98/09/12 ساعت 1۶ در محل شرکت برگزار خواهد شد.

ف
دی

ر

اجاره بهاء پایه مدلنوع دستگاه 
ماهیانه به ریال

مبلغ رهن
)قرض الحسنه(

مبلغ سپرده جهت 
مشخصات فنیشرکت در مزایده

13۸925.000.000تراکتور فرکوسن )ATM 285( جفت1
100.000.000

سالم30.000.000

تراکتور فرکوسن )ATM 285( تک 2
13۸416.500.000معمولی

50.000.000
سالم19.۸00.000

مبلغ رهن قرض الحسنه و قابل تغییر می باشد
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید سبزآفرینان شهرستان خوسف
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افزایش 3۹ درصدی بارندگی  در خراسان جنوبی

ایرنا - رئیس گروه صدور پیش بینی و پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: با توجه به میانگین بارندگی ها از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 
بارش ها در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است.  نخعی افزود: طبق اعالم ایستگاه های بیرجند، قاین، نهبندان، خور، فردوس، 

بشرویه و طبس ۲۰.۹ میلیمتر بارندگی در این مدت به ثبت رسید که این بارندگی ها در مدت مشابه سال قبل ۱۵ دهم میلیمتر بوده است.

 

هواپیمایی  ایرتور
 میزبان مسافرین فرودگاه 

بین المللی شهید کاوه بیرجند  

استان   های  فرودگاه  مدیرکل  کاری- 
هواپیمایی  آینده  هفته  از  کرد:  بیان 
مسیر  در  شنبه  سه  روزهای  ایرتور 
تهران-بیرجند-تهران به فرودگاه بین 
المللی شهید کاوه بیرجند پرواز خواهد 
داشت. سالمی با اشاره به اینکه پس 
زمستانی  برنامه  در  پروازها  افزایش  از 
فرودگاه بیرجند که هفته ای ۲6 پرواز 
با  فراوان  مکاتبات  علیرغم  باشد  می 
شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان 
و آتا؛ برقراری پرواز در روزهای سه شنبه 
ممکن نشد، افزود: از این رو مکاتبات با 
دیگر ایرالین های فعال کشور انجام شد 
و پس از دیدار استاندار خراسان جنوبی با 
مدیر عامل هواپیمایی ایرتور قول مساعد 
برای همکاری و برقراری پرواز از سوی 
ایرالین یاد شده داده شد. وی یادآور شد: 
ارائه پیشنهادات  پس از پیگیری ها و 
این اداره کل در اولین گام از سه شنبه 
هفته آینده یک پرواز توسط هواپیمایی 
تهران-بیرجند-تهران  در مسیر  ایرتور 
المللی  برقرار می شود و فرودگاه بین 
شهید کاوه در تمام ایام هفته به پایتخت 
و بالعکس پرواز خواهد داشت. مدیرکل 
اینکه   بیان  با  استان  های  فرودگاه 
پرواز هواپیمایی ایرتور از ۱۲ آذر برقرار 
خواهد شد، ادامه داد: این پرواز ساعت 
۱۰:4۵ از تهران انجام و ساعت ۱۲:۱۵ 
وارد فرودگاه بیرجند شده و ساعت ۱۳ 
بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد 
کرد. وی بیان کرد: برنامه زمستانی این 
فرودگاه با این تعداد پرواز پاسخگوی نیاز 
هم استانی ها می باشد و بیش از این 
تقاضا وجود ندارد. سالمی ابراز امیدواری 
کرد:  با استقبال مسافران از پرواز سه 
شنبه بتوانیم اعتماد ایرالین تازه ورود به 
استان را جلب و زمینه برقراری پرواز به 

دیگر شهرها را نیز فراهم آوریم.

 خبر ویژه

سالم آوا؛ اخیرا استانداری هم مثل بنیاد 
امالک یاد گرفته هر جا زمین و ملک 
خوبی است را تصاحب کند و آنوقت که 
آب ازآسیاب افتاد با بنیاد توافق کند و 
آن را برای خود  وکار مندانش ساخت 
مردم  منافع  اینکه  بدون  نماید  وساز 
سریع  و  بگیرد  نظر  در  را  شهروندان 
حکم از هیئت وزیران بگیرد نمونه اش 
وخیابان  آباد  رحیم  روستا  مدرس 4۸ 

سپیده کاشانی  قضاوت با مردم.
۹۱۵...۳۲6

دولتمردان محترم چگونه به 6۰ میلیون 
کرده  پرداخت  معیشتی  کمک  ایرانی 
اند که تقریباً تمامی افرادی که از آنها 
به  وجهی  گویند  می  ام  کرده  سوال 

حسابشون واریز نشده است.
۹۱۵...۸۹۳

و  پیامکی  سیستم  لطفا  مخابرات 
محاسبات تلفنی را بروز کنید. من به 
تلفن  کارکرد  پیامک  وصول  محض 
تسویه و پرداخت میکنم بعد از آن هر 
لحظه ای تقاضای پرداخت میاد  متاسفم 

از این نحوه خدمات دهی.
۹۱۵ ...۰۱۱

بیرجند  محترم  شهردار  آقای  سالم 
چندین پیام از مردم در رابطه با تکمیل 
ساخت میدان آیت ا... عبادی در ورودی 
شهر از سمت کرمان بی پاسخ مانده. 
چرا علی رغم قول سال قبل هیچ گونه 
اقدامی برای بازسازی این میدان انجام 

نمی شود. سال جدید دارد میرسد.
۹۱۵...۸76

متأسفانه مدتهاست که یک فروشگاه 
در رسانه ها اعالم می کند، که ما ۵۰ 
درصد تخفیف در ماه داریم، که جای 
انگشتی  رنگ  بسته  یک  دارد.  تامل 
شش تایی در بازار بیرجند برای فرزندم 
تومن. هزار   4۰ قیمت  به  خریدم 
تخفیف  از  بعد  انگشتی  رنگ  همین 
۵۰ درصدی در این فروشگاه 46۰۰۰ 
برخورد الزم  تعزیرات  چرا  بود.  تومن 

برای این نوع جفا به مردم ندارد؟
۹۱۰...۱7۰
از  دیگه  برسید  دادمان  به  خواهشا 
۳۵سال بالتکلیفی خسته شده ایم، زمین 
مستثنی در خیابان دولت برای سندش 
اداره ثبت میگه دور زمین باید دیوار باشه، 
شهرداری میریم برای مجوز دیوار میگن 
باید سند بیارین بالتکلیفی محض؛ هیچ 

مسئولی هم پاسخ گو نیست.
۹۱۵...۳۲۵

سالم لطفا از قلع و قمع شمشادهای بلوار 
های مختلف شهر گزارش تهیه کنید. 
اگر هدفشون تعویض جداول شکسته 
و فرسوده می باشد چرا فضای سبز رو 
ازبین میبرند؟ تو این شهر کویری کدوم 
آدم عاقلی فضای سبز رو  از بین میبره؟
۹۳۰...6۲۸

چند وقت پیش بود که یکی از ادارات 
مجزا  قسمت  دو  به  استان  مهم  کل 
تقسیم شد. تصمیمی که شاید به باور 
عموم بدون هیچ حاشیه و اتفاق خاصی 
بود اما در واقع برای کسانی که از نزدیک 
شاهد ماجرا هستند، مفهوم دیگری دارد. 
این قسمت درست یا نادرست، چنان بر 
تک تک کارمندان تاثیر گذاشت که انگار 
دو مجموعه رقیب و دشمن  یکدیگر اند 
و بر سر بدیهیات هم به جدل می رسند! 
خنده دار است که بگوییم صبح ما با 
جدل سر پارکینگ بین کارمندان دو اداره 
شروع و تا پایان وقت اداری، سر جز به 
جز پیش پا افتاده ترین مسائل، وقتمان 
به دعوا و سهم خواهی هدر می شود! 
تا جایی که حتی دوستان قدیم، در اتاق 
به روی هم بسته ورفاقت ها را فراموش 
کرده اند. نوعی از لجبازی که انگار از 
باال به پایین در حال تزریق است، روز 
به روز بدتر رنگ بیشتری به خود میگرد. 
این پیام را نه از سررقابت یا دشمنی بلکه 
بخاطر نگاه دوباره همین دوستان قدیمی 
به رفتارهایشان نوشتیم. شاید یادمان آید 

چه بودیم و چه شدیم!
ارسالی به تلگرام آوا

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

با سالم و احترام به همکاران محترم 
که  مطالبی  پیرو  آوا  وزین  روزنامه 
بیانات  و  مجلس  انتخابات  درباره 
نماینده محترم ولی فقیه در استان در 
این زمینه عنوان کردید به عنوان یک 
شهروند درخواستی از حضرت آیت ا... 
عبادی دارم و آن اینکه درست است 
در  اجرایی  و  دولتی  مسئولیت  ایشان 
بزرگ  عنوان  به  اما  ندارند  انتخابات 
این استان تاثیر پذیری از بیانات شان 
و  الناس  حق  بحث  لطفا  دارد  وجود 
رای مردم را بیش از مجریان به خود 
کاندیداها تذکر دهند که خدای نکرده 
برای رسیدن به صندلی های مجلس 
هر اقدامی نکنند و در همه آنها اخالق 
را مد نظر قرار دهند و هواداران خود 
را هم به این موضوع توصیه کنند. در 
اخالقی  بی  نظر  به  گذشته  انتخابات 
بود  پیدا کرده  در بین برخی ها رواج 
اقدامات  این  کاندیداها  است  درست 
را از خود مبرا می دانند و همه را به 
دوش هواداران می اندازند اما یادمان 
نرود کاندیدایی که نتواند  خود و هوادار 
خودش را کنترل کند چگونه می تواند 
در بزنگاه های مهم هوای نفس خود 
بزرگ  تصمیمات  گرفتن  برای  را 
برای این مردم رنجدیده کنترل کند؟ 
مروجان  دیگر  که  کنید  کاری  لطفا 
امن  ما حاشیه  در جامعه  اخالقی  بی 
نداشته باشند و به واسطه روشنگری 
های حضرتعالی به حاشیه رانده شوند 
از تخریب ها و  فارغ  بتوانند  تا مردم 
حرکات ناپسند برخی کاندیداها تصمیم 

صحیح خود را بگیرند.
حسین.ر از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

پایان چالش سرمای مدارس استان تا پایان سال
مدارسی  ی  همه  امسال  محمودآبادی- 
که علمک گاز آن ها تا شهریور ماه نصب 
شده است از نعمت گاز برخوردار می شوند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مهمان 
این هفته ی روزنامه ی آوای خراسان جنوبی 
بود مهمانی که فصل پذیرایی از او باعث شد 
بیشتر سواالت ارسالی به دفتر روزنامه درباره 
ی سرمای مدارس و برنامه های این سازمان 
برای گرم شدن کالس ها باشد. بیکی در 
پاسخ به این سوال که برنامه ی سازمان 
برای مدارسی که علمک گاز آن ها وصل 
شده است این بود که بر اساس برنامه ریزی 
های انجام شده قرار است تا پایان سال گاز 
این مدارس وصل شود البته این طرح در حال 
حاضر شامل مدارسی است که علمک گاز 
آنها تا شهریور ماه وصل شده باشد. وی درباره 
تعداد این مدارس در سطح استان گفت:  ۸۸۹ 
کالس در این طرح قرار گرفتند که تاکنون 
از نعمت بخاری و گرمایش  ۸6۰ کالس 
غیر نفتی برخوردا شدند. یعنی ۸۰ درصد کار 
تاکنون انجام شده است. به گفته ی وی در 
سه سال قبل 7۰ درصد کالس های درس 
در استان سیستم گرمایش مرکزی نداشتند 
اما خوشبختانه با اعتباراتی که از سال گذشته 
ابالغ و تخصیصی که در امسال انجام شد 
فقط ۱۸ درصد کالس ها باقی مانده اند که 
آنها نیز گاز ندارند. بیکی اضافه کرد: حدود 
۲7 میلیارد تومان سال گذشته و ۱۱ میلیارد 
تومان امسال برای گرمایش مدارس به استان 
اختصاص یافته که امیدواریم بیشتر شود. 
وی اضافه کرد: در برخی از شهرستان های 
استان به این دلیل که در طول سال گرمای 
بیشتری نسبت به سرما حس می شود مانند 
غرب استان و شهرهای بشرویه ،فردوس و 
طبس به جای بخاری گازی از اسپیلت های 
دو منظوره استفاده کردیم.مدیرکل تجهیز و 
نوسازی مدارس در این باره توضیح داد: در 
حال حاضر لوله کشی و کابل کشی این 
دریافت  در  چون  اما  شده  انجام  مدارس 
اسپیلت ها مشکالتی به وجود آمده بود نصب 

آنها اندکی طول کشیده است.

خیرین دوست داشتنی
مدیرکل نوسازی مدارس با اشاره به خیرینی 

که در این استان برای مدرسه سازی اقدام 
کرند گفت: کمک خیران باعث شد بتوانیم 
سه مدرسه در ماه گذشته و چند کالس درس 
در استان به بهره برداری برسانیم که به طور 
حتم اگر کمک آنها نبود ،نمی توانستیم امسال 
این کالس ها را به بهره برداری برسانیم. وی 
اضافه کرد: قرار است در همایش خیرین 
مدرسه ساز که در تهران برگزار خواهد شد 
از این خیران تقدیر کنیم، این همایش امکان 
جذب خیران بیشتری برای استان را فراهم 
خواهد کرد.وی در ادامه به مشکالتی که 

شهرداری بابت پروانه ی ساخت به وجود 
توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  است  آورده 
به کمبود کالس درس در استان و البته 
کمبود اعتبارت انتظار داریم دستگاه های 
دست اندر کار در امر ساخت و ساز نهایت 
داشته  نوسازی  سازمان  با  را  همکاری 
باشند. در حال حاضر بیشتر مدارس سطح 
شهر بیرجند دو نوبته شده است. و حاشیه 
ی شهر نیز به دلیل تراکم جمعیت باال در 

بحران کالس درس مانده است.

فردوس از فرسوده ترین 
به فرسوده تبدیل می شود

به  مربوط  سواالت  از  دیگری  بخش 
شهروندان فردوسی استان بود، شهروندانی 
از جنس فرسودگی زیاد  که گالیه هایی 
مدارس داشتند. البته بیکی نیز این گفته 
ها را تایید کرد و گفت: در آخرین بازیابی 

اطالعات این موضوع به روشنی دیده می 
شود، که شهرستان فردوس بیشترین تعداد 
البته  داراست.  را  استان  فرسوده  مدارس 
که  داشت  اشاره  نیز  موضوع  این  به  وی 
در فردوس کارهایی انجام شده اما کافی 
نبوده است،حتی از سال ۸۳ حدود  6۵ تا 
7۰ درصد ْاز مدارس نوسازی نیز شده است. 
اما بازهم جای کار دارد. وی توضیح داد: با 
برنامه ریزی هایی که انجام شده و تامین 
اعتبار این نوید را به شهروندان فردوسی 
استان می دهم که تا پایان سال بتوانیم واژه 

ی ترین را از تعداد مدارس فرسوده ی این 
شهرستان حذف کنیم و به دنبال آن با مدد 
خیران مدرسه ساز بتوانیم در این شهرستان 
نیز بازسازی و یا  نوسازی بیشتری داشته 
باشیم.یکی دیگر از موارد قابل تامل در باره 
ی فردوس این است که در یک بازه ی 
زمانی ساختمان های خوب آموزشی را به 
دانشگاه ها داده اند که در این زمینه نیز باید 

بررسی هایی انجام شود.

مشکل گازار حل شد
اینکه  بر  مبنی  پیامی  شهروندان  از  یکی 
بخشی از مجتمع آموزشی روستای مهمویی 
از نعمت گاز برخور دار نیست برایمان ارسال 
کرده بود که مهندس بیکی با پیگیری در 
همان جلسه موضوع را بررسی و دستور رفع 
مشکل را داد. وی در پاسخ به اینکه چرا در 
شهرستان خوسف خانه ی معلم نیست گفت: 

نوسازی  کاری  ی  حوزه  در  موضوع  این 
مدارس نیست. وی در پاسخ به شهروندی که 
پیامی درباره ی مدرسه ی شش کالسه نیمه 
تمام نوغاب و عبور خطرناک،دانش آموزان از 
رودخانه ی فصلی داده بود افزود: تا سه ماه 
ابتدای سال آینده این پروژه به اتمام می رسد.

مدرسه سه طبقه
 و مشکل سرویس بهداشتی

موضوع دیگری که در این مصاحبه مطرح 
شد درباره یکی از مدارس بود که به گفته 

شهروندی که با دفتر تماس گرفته بود،نبود 
سرویس بهداشتی در طبقه های دوم و سوم 
باعث شده دانش آموزان ابتدایی با مشکالتی 
مواجه شوند چرا که دانش آموز بین کالس 
از سرویس  یا استفاده  برای آب خوردن و 
بهداشتی مجبور است دو طبقه را پایین بیاید تا 
به حیاط برسد.  بیکی در پاسخ به این مشکل 
گفت: مدرسه ی مذکور با سه طبقه نباید به 
مقطع ابتدایی اختصاص می یافت، که این 
موضوع مربوط به مدیریت مدرسه و آموزش 
این  اینکه  دوم  ی  نکته  است.  پرورش  و 
موضوع در ساخت مدارس از امسال مد نظر 
قرار گرفته و تالش کردیم در هر طبقه یک 

آب خوری و سرویس بهداشتی قرار دهیم.

به درمیان توجه کردیم
مشکل سوخت برای مدارس درمیان از بحث 
هایی بود که مهندس بیکی یک پاسخ دو 

بخشی برای آن داشت اول اینکه مشکل 
سوخت برای مدارسی که علمک گاز نصب 
نکرده اند به شرکت نفت و البته پیگیری 
مدیر مدرسه مربوط است و دوم اینکه برای 
بخشی از ساختمان صدیقه ی طاهره باید 
با کمک خیر مشکل را رفع کنیم. بیکی در 
توضیح بیشتر این موضوع اضافه کرد برای 
شهرستان درمیان چند کالس جدید در حال 
ساخت است که هم اکنون با پیمانکاران قرار 

داد بسته شده است.

مصالح مرغوب می خواهیم
نوع  درباره  سوالی  نیز  شهروندان  از  یکی 
مصالح به کار رفته در نمای ساختمان ها 
مطرح کرده بود. به گفته ی این شهروند چند 
سالی است به دالیل نامعلوم همکاران فنی 
در نوسازی مدارس اقدام به استفاده از یک 
برند خاص جهت نمای ساختمان های در 
دست احداث سازمان نوسازی می کنند،که 
نه تنها کیفیت الزم را ندارد بلکه چون برند 

می باشد هزینه ی زیادی دارد. 

25 درصد تفاوت قیمت
مدیرکل نوسازی مدارس ضمن رد این که 
فقط یک برند است گفت: در حال حاضر از 
دو برند خوب و با کیفیت برای این موضوع 
استفاده می کنیم،که به لحاظ فنی مورد 
تایید است. بیکی با اشاره به اینکه درباره ی 
این موضوع در شورای فنی استان نیز بحث 
شده است تاکید کرد: نوسازی دو آجر نسوز 
را از قم و اصفهان می آورد،که تایید شده 
است. به نظر می رسد برخی از پیمانکاران 
ما به دنبال سود  بیشتر هستند.  به گفته ی 
وی برخی از آجر ها که قبال کار شده است 
بعد از دو سال رنگ آجر تغییر می کند و 
نمای ساختمان را بد شکل نشان می دهد.

از مصالح مرغوب  ما  موظف به استفاده 
هستیم،هرچند این مصالح ۲۰ تا ۲۵ درصد 

تفاوت قیمت داشته باشد.
هر چند در این بده، بستان های اداره ها 
این  همیشه  استان  های  کننده  تولید  و 
موضوع که چرا آن ها در قرار دادهایشان 
از محصوالت خارج استان استفاده می کنند 

حرف و حدیث های زیادی بوده است.   

دی
 آبا

خیر
س : 

عک

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴2 )کافی نت آسمان(

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

این هفته با حضور جناب آقای بخشی پور
مدیرکل اوقاف  و امور خیریه استان خراسان جنوبی 

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424

ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 

مورخ  6 / 9 / 98  از ساعت 13  الی  14

تکمیل کادر کارگزاری رسمی بیمه
کارگزاری رسمی بیمه )طرف قرارداد کلیه شرکت های  بیمه دولتی و خصوصی( 
به منظور تکمیل کادر خود از میان متقاضیان واجد شرایط جذب نیرو می نماید.

شرایط عمومی: تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
نداشتن سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر

شرایط تخصصی: مدرک تحصیلی لیسانس )دانشجوی کارشناسی(
دارا بودن قدرت بیان و روابط عمومی مناسب

متقاضیان می توانند جهت تکمیل فرم درخواست کار و ارائه رزومه 
از ساعت 8 الی 13 با شماره 09376409949 تماس حاصل نمایند.

آدرس: بلوار معلم،حدفاصل معلم 3۸ و ۴۰، پالک 5۷ ، طبقه سوم

استفاده از برندهای خاص در پروژه های عمرانی/  بحران کالس درس و غصه های پروانه ساخت



موفقیت و انرژی

 کنترل ذهن

کنترل احساسات 

استرس بیش از حد می تواند دلیل احساس ترس 
شود. با صحبت کردن با خودتان توانا می شوید 
که چه طور با احساسات خودتان برخورد کنید و 
آنها را کنترل کنید و زمانی که از منظره بیرون به 
اینها نگاه کنید آدم قبلی نیستید. صحبت کردن با 
 خود به راحتی می تواند موقعیتی را ایجاد کند که
تهدید آمیز به نظر برسد و آن را به یک چالش 
تبدیل کند مانند یک مصاحبه کاری یا اولین 
قرار مالقات تان که می تواند شما را در نظر 
رئیس تان اعصاب خورد کن جلوه دهد. وقتی 
شما توانایی کنترل کردن احساسات خود را با 
صحبت کردن با خود به دست بیاورید احساس 
خود  وظایف  در  بیشتری  آمادگی  و   آرامش 
 می کنید. این می تواند برای هر نوع احساسات،
کار آمد باشد و نشانه آن است که شما می توانید  

استرس و  ناراحتی خود را  کنترل کنید.

تمرینات ذهنی برای  کنترل ذهن 

پیدا  راحتی  به  عجیبی  وابستگی  افراد  امروزه، 
ترین شکل  راحت  به  را  چیزی  هر  اند.  کرده 
ممکن خواهان هستند. وابستگِی بیش از حد به 
تکنولوژی باعث می شود استرس بیشتر شود، 
خالقیت  کنید،  پیدا  کمتری  کارکرد  و  تمرکز 
آید.  پایین  خواب  کیفیت  و  شود  شما خشک 
یک  عنوان  به  اینترنت  به  اعتیاد  همچنین، 
مشکل روانی بزرگ شناسایی شده است. بیشتر 
تا  شود  می  استفاده  مجازی  های  حافظه  از 
ذهن و این باعث شده تا ذهن از خود فعالیتی 
نشان ندهد و همین دلیل باعث فرسوده شدن 
و خاک خوردگی ذهن می شود. هر چیزی هم 
 که بالاستفاده بماند مانند رودی به مرداب بدل 
می شود و سردی در مغز پدید می آید. مغز سرد 
فرد را دچار افسردگی می کند و ناخودآگاه به 
سمت مسائلی می رود که به این حال و روز دامن 
می زنند. مثل شکست ها و اتفاقات تلخ گذشته و 
یا دلشوره و اضطراب آینده. تسلط بر ذهن داشتن 
نیازمند یک ذهن فعال و گرم است، بنابراین هر 
از گاهی سعی کنید چند تمرین به ذهن بدهید تا 
همیشه سالم بماند و آن را کنترل کرده و به موقع 
بتوانید از آن استفاده کنید. پس  از آن لحظه های 
کوچک زندگی لذت ببرید. چه عطر چای باشد یا 
لبخند کسی که دوستش دارید. با توجه بیشتر به 
این لحظه های مثبت می توانید بر نگاه منفی 
ذهن خود فائق آیید. در نتیجه خاطرات مثبت 
بیشتری در ذهن خواهند ماند و این احساس 

مثبت تبدیل به چیزی همیشگی می شود.

روزانه یک عدد 
پرتقال بخورید

لیوان  یک  یا  بخورید  پرتقال  عدد  یک  روزانه 
آب پرتقال بنوشید. پرتقال  منبع فوق العاده ای 
می دهد  نشان  مطالعات  است.   C ویتامین  از 

رژیم های غذایی که دارای مقادیر باالیی از این 
ویتامین هستند، احتمال دارد از خطر سکته قلبی 
بکاهد، به ویژه اگر سیگار می کشید. جایگزین های 
دیگر پرتقال: توت فرنگی، یک وعده کلم بروکلی 
یا فلفل قرمز دلمه ای، همگی منابع عالی ویتامین 

C به شمار می روند.

شیر با چای خوب
 است یا بد؟

مصرف شیر تاثیر به سزایی در کاهش جذب سرب 
دارد. مصرف چای سفید، چای سبز و چای سیاه 
که تنها از نظر زمان برداشت با هم تفاوت دارند؛ 

نقش مهمی در حفاظت از سلول های بدن در زمان 
آلودگی هوا دارد اما اضافه کردن مقدار کمی شیر 
به چای باعث می شود که از تاثیرات مثبت چای 
کاسته شود. چای حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین 
و سایر ترکیباتی است که می تواند برای سیستم 

ایمنی بدن مفید باشد.

راهکارهای مناسب 
برای کاهش وزن 

غذا  ظروفی  در  وقتی  داده  نشان  پژوهش ها 
می خوریم که رنگ آن ها تضاد بیشتری با رنگ 
غذا دارد، کمتر غذا می خوریم! در تحقیق انجام 

شده، دانشمندان دریافتند افراد در اتاق آبی یا در 
ظروف آبی، ۳۳ درصد کمتر غذا خورده اند. وقتی 
به طور همزمان چند کار انجام می دهید مغزتان 
نمی تواند روی یک موضوع تمرکز کند و بین 
موضوعات گوناگون می چرخد که شامل غذا و 

خوردن هم می شود! ا

مواد غذایی
 جایگزین مرکبات

مرکبات می توانند  آلرژی  به  مبتال  افراد  برخی 
مرکبات پخته را مصرف کنند و نسبت به آن 
می تواند  حرارت  زیرا  باشند،  نداشته  حساسیت 

واکنش  یک  ایجاد  باعث  که  پروتئین هایی 
آلرژیک می شود را از بین ببرد. برای کسانی که 
نمی توانند مرکبات مصرف کنند، اما می خواهند 
طعم ترش را به وعده های غذایی خود اضافه 
می شود: توصیه  زیر  جایگزین های   کنند، 

سماق و سرکه.

عالئمی که باید 
جدی بگیرید

چند  چرخاندن  با  فرد  محیطی  سرگیجه  در 
ثانیه ای سرش سرگیجه فوق العاده شدیدی به او 
دست می دهد. سرگیجه تا زمانی که تکرار نشود، 

خطرناک نیست، اما اگر مدام تکرار شد حتما باید به 
صورت جدی پیگیری شود و به متخصص مغز و 
اعصاب مراجعه کرد. سرگیجه های مرکزی نسبت 
به سرگیجه محیطی شدت شان کم و کمتر شایع تر 
هستند. در این حالت فرد اختالل تکلم پیدا می کند 

و ممکن است حتی به زمین بیفتد.

 سیگار های الکترونیکی که سال ها به عنوان راهی برای ترک سیگار معرفی می شدند، ولی امروز سرطان زا 
بودن و کشنده بودنشان اثبات شده است بهترین سند هستند که ثابت شود معجزه گر بودن سیگار های گیاهی 
نیز فریبی بیش نیست.با این حال فعالیت آزادانه تولیدکنندگان و فروشندگان این محصوالت و بازاریابی های 
علنی شان در کانال ها و شبکه های اجتماعی تاریک ترین وجه این ماجراست، فضایی که چون نظارتی کامل 
بر آن اعمال نمی شود همچون نقابی صورت متخلفان و مدعیان جورواجور را می پوشاند و بستر امنی برای 
کسب و کارشان ایجاد می کند. برای جلوگیری از نفوذ هرچه بیشتر محصوالت دخانی در فضای مجازی باید 

پلیس فتا، حتی وزارت بهداشت جدی تر به این حوزه ورود کنند و پرده از کالهبرداری ها بردارند.

دریافت فیبر بیشتر در رژیم غذایی کار آسانی است. اما اگر شما از رژیم غذایی با فیبر کم استفاده  کنید، 
به  تدریج فیبر را به وعده غذایی خود بیافزایید. در این صورت، دیگر از نفخ رنج نخواهید برد. برخی از این 
پیشنهادات را امتحان کنید: از صبحانه های غله ای سرشار از فیبر استفاده کنید. به آنها سبوس، میوه  خشک 
یا آجیل بیفزایید. حریره جو نیز به دلیل دارا بودن فیبر محلول، انتخاب مناسبی است. غذاهایی با غالت 
کامل مانند نان بلغور، ماکارونی و برنج انتخاب کنید. میوه تازه با پوست را به  عنوان میان وعده بخورید. 
سبزی های تازه، جو، عدس و نخود را به خوراک گوشت، کاری و خورشت ها بیفزایید. پوست صیفی جات 

را نگیرید. آجیل و خشکبار می توانند منبع خوبی از فیبر افزوده   شده باشند. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

نکته هایی برای افزایش فیبر در رژیم غذاییآیا سیگار های الکترونیکی واقعاً بی ضررند؟

فصل پاییز بهترین زمان برای شروع یک پروژه بافندگی 
سراغ  به  افراد  اکثر  زمان  این  در  معمواًل  است!  جذاب 
کاموا هایی خوش رنگ و زیبا می روند و شروع به بافتن شال، 
کاله و یا هر چیز جذاب دیگری می کنند تا در فصل سرما 
و زمستان لباس های گرمی داشته باشند و از پوشیدن آن ها 
وجودشان را گرم کنند. نه فقط مادربزرگ ها، بلکه بافت انواع 
بافتنی برای همه افراد جذابیت هایی فراتر از داشتن یک 

لباس را به همراه دارد. 
۱. افزایش اعتماد به نفس و احساس رضایت نسبت به خود:

بسیاری از افراد اصاًل بلد نیستند که میل بافتنی را در دست 

شان بگیرند و شروع به بافتن کاموا کنند. وقتی شما بتوانید 
به خوبی از پس این کار ظریف برآیید احتماالً احساس 

خوبی نیز نسبت به خودتان پیدا خواهید کرد.
۲. فرآیندی شبیه به مدیتیشن: حرکات آرام بخش، تکراری 
و دقیق باعث می شود که ذهن شما همراه با بدن تان 
حرکت کند، از این جهت می توان گفت بافتن کاموا می تواند 

فرآیندی شبیه به مدیتیشن به شمار آید.
اگر  افسردگی:  و  استرس  اضطراب،  عالئم  کاهش   .۳
عالئم  یا  و  هستید  بی حوصله  که  می کنید  احساس 
افسردگی در شما نمایان است بهتر است هر چه زودتر 

به سراغ بافندگی بروید و روح خود را آرام کنید. تنوع در 
طرح های بافندگی و استفاده از رنگ های متنوع برای این 
کار نیز می تواند زیبایی بصری فرآیند را نیز افزایش داده و در 

روحیه شما تأثیر مثبتی بگذارد.
۴- جلوگیری از آرتروز:  همان قدر که شما با انجام بافندگی 
و بافت کاموا به سالمت مغز خود کمک می کنید می توانید 

در سالم تر نگه داشتن مفاصل تان نیز تأثیرگذار باشید.
 پزشکان معتقدند استفاده از دست و انجام حرکات آرام 
با کمک انگشتان باعث می شود که غضروف های دست 

تقویت شده و قدرت بیشتری پیدا کند.

مزایای بافتنی؛ افزایش اعتمادبه نفس و کاهش افسردگی

آیه روز

و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سرپیچیدند و از آنها حسابی سخت 
کشیدیم و آنان را به عذابی ]بس[ زشت عذاب کردیم. )سوره طالق/ آیه ۸(

سخن روز

بزرگترین اشتباهی که مردم می کنند این است که سعی نمی کنند روزی خود را با انجام چیزی که 
بیش از همه لذت می برند به دست آورند. )مالکوم فوربس(
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هفسلفلماکتخیرات1
ندابیربالاثما2
دایهزادناسالک3
ویرادریمروات4
سیمامترواجمی5
تکریدریرحترک6
ازاتراساتناو7
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ابرمناتسایلم9
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تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴5 و ۴7 

09158۶39۴۴7

به همکار خانم جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم.
09151۶03711- 3221۴107

تماس از ساعت 20 الی 22
برگ سبز خودروی پراید 131 تیپ 131SL شماره 
پالک 253 ج 55 ایران 52 به نام افشین عیسائی 

مقدم به شماره ملی 3۶107۶30۶1 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پیکان وانت به شماره پالک 
ایران 52-587 ب 32 به نام علی حاجی زاده
 به شماره ملی 0۶52575315مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

رنگ روز۰111  561  ۰915  - رحیمی
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

32۴35۶8۶ - 093۶523701۴-091570۶3220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

ض
د ت

ص
در

 1۰
۰ ) مدرن برتر(

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      ۰9157238۰۰1 - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 3222۵494 - 091۵1630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقی

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
05۶ - 32۴۴7110

09151۶52۶00
تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج

  نبش مفتح2۶ 
09158۶2۴۴39- جانی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
09155۶582۶8 - 0915۶۶93515 

نقد و اقساط

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153۶35015 - ناصری نژاد

کرمان اندود   کاهگل آماده 091۶2۴7۶752 - مهندس کالنتری

به یک فروشنده آقا باسابقه کار در پوشاک 
مردانه درخیابان مدرس )تمام وقت( با حقوق 
ثابت+پورسانت نیازمندیم. 09155۶22318
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رقابت 84 هنرجوی خراسان جنوبی در مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی

ایسنا- مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کاردانش، 84 هنرجوی برگزیده پایه یازدهم متشکل از 30 
دختر و 54 پسر استان در 22 رشته مهارت به رقابت پرداختند. واقعی از برگزاری آزمون عملی مرحله کشوری در  بهمن  امسال به میزبانی استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس 

خبر داد و  یادآور شد: در چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی، هنرجویان هنرستان های کاردانش استان موفق به کسب 13 رتبه کشوری شدند.

ایده های  و  به طرح ها  گروه خبر- سپاه 
تومان کمک  میلیون  تا 15  از 5  خالقانه 
مالی می کند. رئیس سازمان بسیج علمی، 
پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا )ع( از 
در  خالقانه  ایده های  و  طرح ها  از  حمایت 
استان خبر داد. رئیس سازمان بسیج علمی، 
پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا )ع( روز 
گذشته  در جشنواره سراسری جهادگران علم 
و فناوری سپاه استان اظهار کرد: در این راستا 
از طرح های آماتور تا سقف 5 میلیون تومان 
و از طرح های نیمه حرفه ای که بر اساس نیاز 
استان شکل می گیرد تا سقف 15 میلیون 
تومان حمایت می شود. عظیمی فر ادامه داد: 
در این راستا مخترعان و مبتکران بسیجی 
می توانند با ارائه طرح ها و ایده های خالقانه 
خود به مرکز رشد خالقیت و نوآوری بسیج 
آن را تبدیل به محصول کنند. وی با بیان 
اینکه بخش پایگاه های علمی سطح استان 
دانشور  اقشار  سازی  شبکه  منظور  به  نیز 

جوان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان 
است گفت: پردیس شرکت های دانش بنیان 
استان نیز مباحث تامین فضا برای مخترعان، 

تحقیقات و آموزش را دنبال می کند. 

و  پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  رئیس 
داد:  ادامه  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فناوری 
خانه نخبگان بسیج نیز یک کانون علمی 
در  نخبگان  ظرفیت  سازماندهی  برای 
عرصه های مورد نیاز استان بوده که دارای 

کارگروه های مختلفی است.
نماینده ولی فقیه در استان  و امام جمعه 
بیرجند هم در این جشنواره با تاکید بر اینکه 
امروز بیش از هر زمان و چیز دیگری به تفکر 

بسیجی نیاز داریم گفت: اگر اندیشه بسیجی 
هجوم های  و  حمله  کند  پیدا  گسترش 
فیزیکی، فرهنگی و سایر موارد خود به خود 
از بین می رود.حجت االسالم عبادی گفت: 
به دلیل برخی ندانم کاری ها زحمات برخی 

دانشمندان و نخبگان با تفکر بسیجی و افراد 
توسط  مختلف  رشته های  در  تحصیلکرده 
وی  رفت.  هدر  خارجی  و  داخلی  دشمنان 
گفت: تداوم تفکر بسیجی با همه نامهربانی ها 

مایه امید است که ثبات انقالب به آن بستگی 
دارد همچنین مهمترین شاخه تفکر بسیجی، 
دانش بنیان بودن آن است.امام جمعه بیرجند 
گفت:  فناوری  و  علم  فعاالن  به  خطاب 
آنچه شما متصدی آن هستید از مهمترین 

شاخه های بسیجی است و به امید روزی که 
به خاطر طمع دشمن و آسیب های داخلی از 

این محدودیت ها خارج شویم.

گفتمان پیشرفت علم 
مسئول خانه نخبگان بسیج استان نیز در 
از پایه ترین  این مراسم گفت: امروز یکی 
گفتمان های کشور گفتمان پیشرفت علم 
اهداف  از  یکی  خاشعی  است.  فناوری  و 
خانه نخبگان بسیج را دور هم جمع کردن 
نخبگان علمی برای بحث کردن پیرامون 
مسائل خاص استان عنوان و بیان کرد: به 
طور مثال پیگیری مشکالت آب که یکی 
از مهمترین مشکالت استان است از جمله 
مباحثی است که در یکی از کارگروه ها در 

این خانه بررسی می شود.
برگزیدگان  از  نفر  مراسم 30  این  پایان  در 
جشنواره جهادگران علم و فناوری خراسان 

جنوبی تجلیل شدند.
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اخبار کوتاه

*پیکر مادر شهید محمدحسین سلطانی فرد 
عصر امروز بر دستان مردم شهیدپرور آرین 

شهر قاین تشییع شد.
از  *دبیر جشنواره ملی خوشنویسی رضوی 
برگزاری کارگاه نقاشی خط “خط ها و نقش ها به 
ساعت اکنون” در بیرجند خبر داد و گفت: این 
کارگاه آموزشی در راستای برگزاری جشنواره 

ملی خوشنویسی رضوی برگزار می شود.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 
42 هزار تن انار از باغات استان برداشت شود. 
*مسئول تغذیه و پوشاک مدارس اداره کل 
آموزش و پرورش از اجرای طرح توزیع شیر 

رایگان از امروز در مدارس استان خبر داد.
*مدیر جهاددانشگاهی مرکز قائن از برگزاری 
مسابقه نقاشی آب = زندگی برای گروه های 

سنی کودک و نوجوان خبر داد.
*مسئول بسیج اصناف استان گفت: با توجه 
به طرح مدیریت مصرف سوخت نظارت ها بر 
اصناف نیز تشدید شده و با درخواست سازمان 
با  »همیاری«  طرح  اصناف  اتاق  و  صمت 

بازرسین را از هفته گذشته آغاز کرده ایم.
*کتاب “ورزش در آب” از انگلیسی به فارسی 
ترجمه و در انتشارات دانشگاه بیرجند چاپ شد.

*خانه بردیده شهرستان بشرویه در فهرست آثار 
ملی ثبت شد.

*داوران خراسان جنوبی مسابقات لیگ دسته دو 
فوتبال کشور را قضاوت کردند.

*85 سازه آبخیزداری برای جمع آوری آب های 
سطحی از ابتدای امسال تاکنون در خراسان 

جنوبی احداث شده است.

تولید کنسانتره و شربت زرشک 
در 13 واحد فرآوری  استان

ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
و  فرآوری  واحد   13 حاضر  حال  در  گفت: 
بسته بندی زرشک با ظرفیت ۹ هزار و 3۷0 تن 
در استان فعال هستند که کنسانتره زرشک، آب 
و شربت زرشک تولید می کنند. قوسی با اشاره به 
پایان زمان برداشت محصول زرشک در استان 
گفت: بیش از 1۶ هزار و ۷2۶ هکتار از سطح زیر 
کشت باغات استان مربوط به محصول زرشک 
است که با پیش بینی امسال، حدود 20 هزار تن 
محصول از این باغات برداشت خواهد شد. وی 
ارزش محصول زرشک استان را بیش از 1۷0 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در حال حاضر 
18 هزار بهره بردار زرشک در استان فعالیت 
دارند. وی یادآور شد: 34 واحد بارگاه زرشک 
در استان وجود دارد و با توجه به اینکه یکی از 
دغدغه های مهم کشاورزان استان، نبود محل 
مناسبی برای خشک کردن محصول زرشک 
است که در این زمینه تسهیالتی برای احداث 
بارگاه زرشک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

محمودآبادی- در حالی که مرحله ی سوم 
بسته ی معیشتی از سوی دولت پرداخت 
شده هنوز عده ی زیادی در استان این مبلغ 

را دریافت نکرده اند. 
دولت از زمانی که نرخ بنزین را افزایش داده 
است مبلغی را به عنوان بسته ی معیشتی به 
حساب خانوار های ایرانی واریز می کند. مبلغی 
که برای خانواده ها با جمعیت های مختلف از 
55 هزار تومان تا 205 هزار تومان تعین شده 
است، اما هنوز به حساب عده ی زیادی واریز 
نشده است. مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی 
استانداری با اشاره به اینکه بیشترین شکایت 
به سامانه 111 از هفته ی گذشته تاکنون 
است گفت:  بوده  معیشتی  بسته ی  بحث 
در تماس های روز یکشنبه سوم آذر ماه به 
سامانه 111 حدود 80 درصد مشکالت مربوط 
به عدم پرداخت کمک هزینه ی معیشتی بوده 
است.  ملکی در این باره افزود: پیگیری های 

ما نیز از طریق کشوری به جایی ختم شده که 
باید افرادی که بسته ی معیشتی را دریافت 
نکرده اند باید شماره ملی سرپرست خانوار را 
به سامانه ی # ۶3۶۹ *  پیامک کنند. هر 
چند پاسخی که از این سامانه دریاافت می 
شود به دفتر نظارت و بازرسی اارتباطی ندارد 
اما جالب است که این سامانه نیز دچار خطا بود 
که گفته می شود تا پایان ساعت روز یکشنبه 
سوم آذر ماه  بر طرف می شود. نکته ای 
که مدیرکل دفتر نظارت درباره آن این طور 
توضیح داد: بر اساس پیگیری های ما مردم 
می توانند از 5 آذر ماه به این سامانه پیامک 
بدهند . ما می توانیم نتیجه را بعد از این تاریخ 
پیگیری کنیم. الزم به ذکر است سامانه 111 
به عنوان سامانه ی سامد شناخته می شود 
سامانه ای که مردم می توانند هر شکایت و 
انتقاد،پیشنهاد و یا تقدیری از دستگاه های 
استان و یا مدیران داشته باشند. با تماس با 

شماره 111 به گوش مسئوالن دفتر و نظارت 
بازرسی برسانند.این تماس ها اگر در ساعت 
راهنمایی  و  مستقیم  پاسخ  با  باشد  اداری 
بود.البته در ساعت غیر  کارشناسان خواهد 
را  این سامانه صدای شهروندان  نیز  اداری 
ضبط و روز بعد به موضوع رسیدگی می شود.

سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای مشمول 
حمایت معیشتی دولت، نیز در گفت و گو 
با مهر گفته است: خانوارهایی که تاکنون 
حمایت معیشتی دولت را دریافت نکرده اند، 
انصراف  جاماندگان،  بگیران،  یارانه  از  اعم 
دهندگان یارانه نقدی، یا حتی گروه هایی 
که به دلیل وسع مالی یارانه نقدی آنها حذف 
شده است، از طریق کد دستوری  # ۶3۶۹* 
می توانند اعالم نیاز کنند.  میرزایی میرزایی 
 USSD در پاسخ به اینکه آیا عالوه بر کد
سامانه دیگری برای ثبت اعتراض و اعالم نیاز 
دریافت حمایت معیشتی اعالم می شود، ادامه 

داد: کد دستوری یکی از سیستم های رایج و 
قابل اعتماد دنیا برای احراز هویت خانوار است 
و به همین دلیل خانوارها فقط از همین طریق 
می توانند اعالم نیاز کنند، ضمن اینکه ارسال 
پیامک به منزله اعالم رسمی تلقی می شود.

سرپرستان خانوار باید مالک شماره 
موبایل اعالم نیاز حمایت معیشتی باشند
وی با تأکید بر اینکه شماره موبایل سرپرستان 
خانوار برای اعالم نیاز حمایت معیشتی حتما 
باشد  نام شخص سرپرست خانوار  به  باید 
نمی  دیگری  شخص  موبایل  شماره  از  و 
گفت:  کنند،  ثبت  را  خود  اعتراض  توانند 
برای احراز هویت قطعا شماره ملی ارسالی 
شماره  با  باید  شده  اعالم  دستوری  کد  از 
تلفن سرپرست خانوار تطبیق داده شود و در 
صورتی اعتراض مورد پذیرش قرار می گیرد 
که کد ملی با شماره موبایل سرپرست خانوار 

مطابقت داشته باشد.سخنگوی ستاد شناسایی 
خانوارهای مشمول حمایت معیشتی دولت در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ممکن است 
برخی سرپرستان خانوار در مناطق دورافتاده 
دارای تلفن همراه نباشند، گفت: بر اساس 
فعال کشور  تعداد سیم کارت های  آمارها 
بیش از جمعیت کشور است و قطعا هر فردی 
موبایل دارد.متقاضیان 10 روز برای اعالم نیاز 
سرپرستان  داد:  ادامه  دارندمیرزایی  فرصت 
خانواری که خود را مشمول دریافت حمایت 
معیشتی دولت می دانند، از امروز و پس از 
راه اندازی سامانه کد دستوری، به مدت 10 
روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند 
و پس از ثبت اعتراض تا 24 ساعت نتیجه 
بررسی از طریق پیامک اعالم خواهد شد. 
همچنین در کمتر از یک ماه اینکه خانوار 
معترض مشمول حمایت معیشتی می شود 

یا خیر تعیین تکلیف خواهد شد.

80 درصد شکایت ها به سامانه ی 111 درباره بسته معیشتی است

کتاب  نمایشگاه  سیزدهمین  خبر-  گروه 
خراسان جنوبی با حضور 4۶4 ناشر از سراسر 
کشور در نمایشگاه بین المللی بیرجندگشایش 
یافت.سیصدو نود و نهمین نمایشگاه کتاب 
کشور و سیزدهمین نمایشگاه کتاب خراسان 
جنوبی در حالی امروز با حضور مسئوالن در 
محل نمایشگاه های بین المللی بیرجند افتتاح 
شد که  از چند روز قبل تبلیغات برگزاری 
این نمایشگاه در شهر به چشم می خورد و 
مردم فرهنگ دوست خراسان جنوبی چشم 
انتظار بازگشایی نمایشگاه بودند. نمایشگاه 
کتاب خراسان جنوبی از 3 تا 8 آذر در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان در جاده علی 
آباد برای عالقه مندان دایر است.آشنا، مدیر 
عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران 

در مراسم افتتاح سیزدهیمن نمایشگاه کتاب 
خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 
13 نمایشگاه کتاب در کشور برگزار شده است 
و 35 میلیارد تومان کتاب به فروش رفته است.

۱۱۰ میلیون تومان بن کتاب در 
خراسان جنوبی توزیع می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از توزیع 110 
میلیون تومان بن خرید کتاب در سیزدهمین 
نمایشگاه کتاب استان خبر داد. نبی زاده با اشاره 
به سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان بیان کرد: 
در این نمایشگاه 4۶4 ناشر ملی و استانی در 
قالب 230 غرفه آثار خود را ارائه کرده اند. وی با 
بیان اینکه همچنین 32 غرفه از ناشران استان 
در نمایشگاه حضور دارند، اظهار کرد: نسبت 

به نمایشگاه سال گذشته  تعداد غرفه ها دو 
برابر شده و کتاب های مختلفی در موضوعات 
مختلف هنری، حقوق، کودک و نوجوان و 

غیره عرضه شده است. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با بیان اینکه در این نمایشگاه 

حداقل 30 درصد تخفیف برای فروش کتاب 
اعمال می شود، گفت: برگزاری شب های 
فرهنگی قاین، فردوس و خوسف، رونمایی از 

چند کتاب، برگزاری غرفه های جنبی کودک 
و نوجوان و تجلیل از ناشران از جمله برنامه 

است.معاون  کتاب  نمایشگاه  جانبی  های 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این 
مراسم اظهار کرد: وجود نمایشگاه ها تاثیرگذار 
در عرضه کتاب است و از متولیان خواستاریم 
کمک به ناشران استانی در طول سال استمرار 
داشته باشد. خوش خبر با بیان اینکه امید 
است با حمایت متولیان نام خراسان جنوبی و 
ناشران استانی در نمایشگاه های دیگر استان ها 
به  ایران  افزود: جمهوری اسالمی  بدرخشد 
واسطه وجود اندیشمندان و مفاخر در عرصه 
بین الملل حرفی برای گفتن دارد و امیدواریم 
نسل جوان بتوانند جای پای پدران و بزرگان 

گذاشته و در این مسیر قرار گیرند.
در این مراسم از ۹ ناشر و نویسنده برتر جشنواره 

کتاب سال استان تجلیل شد.

آغاز به کار نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی
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مجتمع چدن کویر خاوران یکی از پروژه های 
مهم استان است که تاکنون بیشترین میزان 
سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص 
داده است.استاندار روز یکشنبه دومین بار در 
ماه های اخیر به همراه جمعی از مسئوالن 

استان از مراحل ساخت و راه اندازی مجتمع 
.به  بازدید کرد.  چدن کویر خاوران خوسف 
گزارش ایرنا، معتمدیان در این بازدید گفت: 
بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 
خوسف  خاوران  کویر  فوالدی  مجتمع  در 

صورت گرفته که در چهار واحد تولیدی این 
میلیون دالر سرمایه گذاری  مجتمع یکصد 
شده است.وی افزود: در فاز اول این مجتمع 
که شامل تولید کک و گندله سازی به صورت 
آزمایشی است، 30 میلیون دالر سرمایه گذاری 

شد.استاندار اظهار کرد: در بازدید سه ماه گذشته 
از این مجتمع درخصوص رفع برخی مشکالت 
راه اندازی آن تصمیماتی اتخاذ شده و این بازدید 
با هدف بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفر 
قبلی صورت گرفته است. وی گفت: راه اندازی 

این مجتمع نه تنها در شهرستان خوسف بلکه 
در میزان اشتغال استان تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. معتمدیان ابراز امیدواری کرد که تا 
این  واحدهای  راه اندازی  با   ۹۹ سال  پایان 

مجتمع برای یک هزار نفر اشتغالزایی شود.

دومینبازدیدازابرپروژهیخوسف

عده ای آتش بیار معرکه 
دشمن هستند

بن  علی  حضرت  سپاه  سابق  مهر-فرمانده 
ابیطالب )ع( گفت: عده ای امروز در فضای 
طوفانی ضد فرهنگی قدرت آمریکا را بزرگ 
بیار معرکه دشمن  آتش  و  نمایی می کنند 
هستند. سردار احمدی ظهر یکشنبه در جمع 
مدیران دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی، 
اظهار کرد: بسیج یک فرهنگ است نه نماد یک 
لباس و تجهیزات که متعلق به قشر خاصی باشد. 
وی با بیان اینکه اگر امروز سربلند هستیم باید 
بر دستان هر مقاومت ارتشی و آرامگاه شهیدان 
بوسه بزنیم، اظهار کرد: تا کنون آمریکایی ها 
برای برخورد با نظام جمهوری اسالمی ایران 
حتی یک دقیقه هم تاخیر نکرده است. وی ادامه 
داد: کشور ایران در تجهیزات نظامی پیشرفت 
فوق العاده ای داشته و از نیروهای متخصص 
بسیار خوبی برخوردار است به صورتی که معدل 
سن دانشمندان هسته ای ایران 32 سال است.

برگزاری آزمون عملی استخدام 
پیمانی مشاغل آتش نشانی 

آزمون  مرکز  اجرایی  مدیر  غالمی- 
جهاددانشگاهی گفت: آزمون عملی استخدام 
پیمانی مشاغل آتش نشانی با رقابت 8۶ نفر در 
استان برگزار شد. معصومی اظهار کرد: آزمون 
علمی مشاغل عملیاتی آتش نشانی در 18 مرداد 
به همت مرکز آزمون جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی با حضور حدود ۹50 نفر برگزار شد. حالج 
مقدم، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری نیز از استخدام 35 نفر آتش نشان 
در شهرداری های استان خبر داد و افزود:  از 
بین شرکت کنندگان مرحله علمی استخدامی 
مشاغل آتش نشانی، ۹5 نفر پذیرفته شدند.

۲۰ پرونده تخلف صنفی 
در استان تشکیل شد

گفت:  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل   - ایرنا   
20 پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان دریافت شده که بخشی مربوط 
به گرانفروشی میوه و تربار و کاالهای ضروری 
مردم است که به سرعت رسیدگی خواهد شد. 
اشرفی در نشست شورای قضایی استان که به 
ریاست رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی 
مورد  گذشته ۷۶  هفته  از  افزود:  شد  برگزار 
بازرسی انجام شده است که از این تعداد 31 
واحد صنفی تخلفاتی داشتند. وی تصریح کرد: 
بیشترین شکایت هایی که هم استانی ها داشتند 
مربوط به گرانی آهن  آالت، کمبود و گرانی برنج 
پاکستانی، میوه و تربار از جمله گوجه فرنگی و 

مراکز نصب سی. ان. جی بوده است.
مناطق گردشگری خراسان جنوبی 

شناسنامه دار می شود

فرهنگی،  میراث  گردشگری،  معاون  ایسنا- 
گفت:  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گردشگری  جامع  طرح  تدوین  راستای  در 
گردشگری  مناطق  کردن  شناسنامه دار  و 
فعالیت های موثری شکل گرفته است. عربی 
جامع  طرح  مطالعات  اول  فاز  کرد:  اظهار 
موجود  وضعیت  شناخت  که  گردشگری 
است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  بوده،  استان 
وی تصریح کرد: در بحث شناسنامه دار کردن 
مناطق گردشگری مکان هایی که دارای جاذبه 
گردشگری هستند و زیرساخت ها نیز در حاشیه 

آن ها فراهم شده است

اردوی مشترک تیم ملی بدمینتون 
و تیم خراسان جنوبی

صداوسیما- اردوی مشترک تیم ملی بدمینتون 
و تیم خراسان جنوبی با حضور ۶ نفر از بازیکنان 
تیم ملی و 12 بازیکن از خراسان جنوبی در حال 
برگزاری است. قرار است از روز سه شنبه تیم 

افغانستان هم به این اردو بپیوندد.
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 3 طرح ملی ورزشی برای زنان و 
دختران روستایی در حال اجراست

گروه خبر- معاون توسعه ورزش بانوان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر سه طرح 
ملی برای زنان و دختران روستایی در حال 
ورزش  همایش  در  فرهادی زاد،   است.  اجرا 
صبحگاهی در بیرجند اظهار کرد: بانوان کشور 
فعال  قهرمانی  و  در بخش ورزش همگانی 
هستند. وی  با بیان اینکه بانوان در رشته های 
مختلف ورزش همگانی بسیار فعال هستند 
که حدود 1۶ میلیون از جمعیت بانوان کشور 
در بخش ورزشکاران همگانی سازمان یافته 
هستند، بیان کرد: طرح ارتقاء نشاط و تندرستی 
زنان شاغل با ورزش، طرح فراغت بانوان با 
ورزش ویژه زنان و دختران، طرح پیرامیدهای 
ورزشی دختران خورشید، طرح فرهنگی ورزشی 
دا،  طرح ملی پارک گام و طرح های ورزش های 
تطبیقی محله محور از جمله طرح های ملی در 
توسعه  معاون  است.  بانوان  ورزش  حوزه 
ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان همچنین 
مصوب  مرزی  برون  شورای  در  کرد:  اظهار 
به  با هزینه شخصی  نباید  شده ورزشکاران 
مسابقات بروند. فرهادی زاده در سفر به نهبندان  
افزود: مسئوالن رشته های مختلف ورزشی و 
بخصوص فدراسیون ها موظف هستند مسابقاتی 
را که مصوب هر فدراسیون است تامین اعتبار 
با حمایت  ورزشکاران  یا هزینه های  و  کنند 
اسپانسر ها تامین شود.همچنین دیروز باحضور 
ورزشی  سالن  عملیات ساخت  زاده  فرهادی 
سقف کوتاه نهبندان آغاز شد.مدیر کل ورزش و 
جوانان استان هم گفت: اعتبار طرح ساخت سالن 
ورزشی سقف کوتاه نهبندان ۷50 میلیون تومان 
است که تا سال 1400 به بهره برداری می رسد.

عزیزی افزود: مساحت این سالن ورزشی ۶30 
ورزش های  انجام  برای  که  است  مربع  متر 
راکدی و رزمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بهره مندی 38 هزار خانوار از بیمه 
کشاورزان ، روستاییان و عشایر

صداوسیما- 38 خانوار خراسان جنوبی از بیمه 
کشاورزان ، روستائیان و عشایر بهره مندند. 
روستاییان   ، کشاورزان  بیمه  صندوق  مدیر 
 ، بیمه  راهبردی  ستاد  در  استان  عشایر  و 
کشاورزان و عشایر درمیان گفت: ۹3 هزار و 
488 خانوار استان مشمول این طرح می شوند 
و  روستایی  جمعیت  درصد  تاکنون 41  که 
عشایری خراسان جنوبی زیر پوشش این بیمه 
قرار گرفته اند. فرج زاده با بیان اینکه خراسان 
کشاورزان،  بیمه  در  ششم  جایگاه  جنوبی، 
روستائیان و عشایر را در کشور دارد افزود: باید 
با اطالع رسانی مزایای این بیمه به روستائیان 
و عشایر ، تعداد بیشتری از خانوار های مشمول 

این طرح ، زیر پوشش آن قرار بگیرند.
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به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بیرجند؛ در یکصد و چهل و هفتمین  جلسه شورای اسالمی 
شهر با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ایجاد موزه شهر و بنیاد 

بیرجند شناسی موافقت به عمل آمد.
شهردار بیرجند با اعالم این خبر اظهار کرد: این بنیاد 
قرار است در دهه مبارک فجر سال جاری در ساختمان 
 باغ و عمارت شوکتیه با مدیریت شهرداری بیرجند به 

بهره برداری برسد.
مهندس محمد علی جاوید ادامه داد: این ساختمان دارای 
1006  مترمربع اعیان و 3294  مترمربع عرصه می باشد که 
از سال گذشته عملیات مرمت آن توسط شهرداری شروع 
 شده است و بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: این ساختمان به لحاظ معماری یکی از 
زیباترین ساختمان های شهر بیرجند می باشد که قدمت 

آن به اواخر دوره قاجار برمی گردد و قرار است در این 
مرکز اسناد و آثار تاریخی مربوط به شهر بیرجند و منطقه 
و همچنین مفاخر شهر بیرجند جهت استفاده عمومی قرار 
داده شود که مورد بازدید شهروندان و گردشگران قرار گیرد.
جاوید خاطر نشان کرد: شورای اسالمی شهر بیرجند با 
توجه به سوابق علمی پروفسور گنجی به عنوان پدر علم 
جغرافیای ایران و به افتخارشان اسم این بنیاد را به نام 

ایشان انتخاب کردند.
شهردار بیرجند از شهروندان و دستگاه های اجرایی مرتبط 
درخواست نمود در خصوص تحویل آثار و اسناد فاخر مربوط 
به این شهر و اندیشمندان شهر با شهرداری همکاری الزم 

را به عمل آورند.
شایان ذکر است، تاکنون مبلغ یک میلیارد تومان از محل 
منابع داخلی شهرداری جهت مرمت و بازسازی این بنای 

تاریخی هزینه شده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری بیرجند

موزه شهر و بنیاد بیرجندشناسی توسط شهرداری افتتاح می گردد
همزمان با دهه مبارک فجر سال جاری:

استان  کشاورزی  بانک  شعب  ستادی  مدیر 
ابتدای سال جاری  از  خراسان جنوبی گفت: 
تا پایان آبان ماه تعداد 1۵61 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 477 میلیارد و 
8۵0 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت گردید.

حسین مودی با اشاره به اینکه در مدت مشابه 

سال قبل مبلغ 244 میلیارد و 4۵0 میلیون ریال 
تسهیالت ازدواج به متقاضیان پرداخت گردیده 
، شاهد رشد 96 درصدی در پرداخت مبلغ این 
تسهیالت در سال 98 نسبت به سال گذشته 

هستیم.
 وی همچنین به آمادگی شعب بانک کشاورزی

در پرداخت این گونه تسهیالت در راستای 
ترویج فرهنگ ازدواج آسان در استان اشاره 
نمود و عنوان کرد: هم اکنون پرداخت این 
کلیه  در  ممکن  زمان  حداقل  در  تسهیالت 
انجام  بانک  این  روستایی  و  شهری   شعب 

می پذیرد.

استان  کشاورزی  بانک  است،  ذکر   شایان 
بر اساس آمار استخراج شده از سامانه بانک 
مرکزی و همچنین استعالم اخذ شده از اداره 
 کل ثبت احوال در سال های گذشته، پیشرو 
و سکان دار پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج به مزدوجین بوده است.

رشد دو برابری پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک کشاورزی خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته

پرداخت ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال ۹۸ توسط بانک کشاورزی

خانواده محترم ریاسی
با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان

 صبر و سالمتی مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزیز از دست رفته مان بزرگ خاندان

شادروان حاج محمدیوسف هوشیاری
محل   در  بعدازظهر  الی ۳/۳۰  از ساعت ۲/۳۰  دوشنبه ۹۸/۹/4  امروز  یادبودی  جلسه 

مسجدالحسین)ع(جوادیه منعقد می شود، حضور شما سروران گرامی و قرائت آیاتی
 از کالم ا... مجید موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های  هوشیاری  و سایر بستگان

قابل توجه کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خراسان جنوبی

با توجه به تمدید قرارداد بیمه تکمیلی درمان و عمر با شرکت آتیه سازان حافظ از تاریخ 
۱۳۹۸/۹/۱ لغایت ۱۳۹۹/۸/۳۰ چنانچه افراد مذکور تحت پوشش بیمه تکمیلی نبوده و 
تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی و عمر را دارند و یا اینکه تحت پوشش بیمه بوده و تمایل به ادامه 
آن را ندارند، می توانند از هم اکنون حداکثر تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ثبت نام و یا حذف 
ازشمول بیمه فوق به کانون بازنشستگان شهرستان محل سکونت خود مراجعه و کتبا درخواست 
نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت داده شده تا پایان ۱۳۹۹/۸/۳۰هیچگونه 
اقدامی مقدور نخواهد بود. ضمنا بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش کانون شهرستان 
بیرجند جهت بیمه دیه و شخص ثالث خودروی خود می توانند در ساعات اداری به کانون 
 بازنشستگان شهرستان بیرجند واقع در خیابان شهدا - شهدا ۱ مراجعه نمایند.

         کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خراسان جنوبی

اطالعیــه 
با توجه به اینکه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بیرجند در نظر دارد براساس 
بند ۵ اساسنامه نسبت به تاسیس صندوق قرض الحسنه اقدام نماید لذا کلیه بازنشستگان و 
 مستمری بگیران تامین اجتماعی که تمایل به عضویت دارند، می توانند در ساعات اداری 

به کانون بازنشستگان واقع در خیابان شهدا - شهدا 1 مراجعه و ثبت نام نمایند. 
آگهی مزایده عمومی 0021/خ/۹۸کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بیرجند

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 4 دستگاه خودروی 
تدارکات  سامانه  در  مندرج  با مشخصات  موتور سیکلت  دستگاه  یک  و  سواری 
الکترونیکی دولت با شماره مزایده 109800016۵000001 را از طریق مزایده 

عمومی به فروش رساند. 
زمان انتشار در سامانه: 1398/09/04 ساعت 08:00 صبح   

 مهلت بازدید : از تاریخ 1398/09/04 تا  1398/09/14 از  ساعت 8 صبح الی 13  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/09/14 ساعت 13:00  

زمان بازگشایی: 1398/09/16 ساعت 10:00
زمان اعالم به برنده: 1398/09/16 ساعت 12:00

محل بازدید: بیرجند، خیابان استقالل، مجموعه ورزشی والیت
تلفن: 093۵363۵360

ضمناً برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت   www.setadiran.ir
اسناد مزایده، ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت، بازگشایی و اعالم به برنده در بستر 

سامانه انجام خواهد شد.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
  0935 750 9464 
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انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  ۹ و 11

فروش مغازه ساندویچی با موقعیت عالی  
0۹15۹62651۴ - 0۹155612۸۹2

آگهي مزایده عمومي )یک مرحله اي( 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد

7 دستگاه خودروی سایپا و کاروان با کاربری های آمبوالنس و سواری  را 
آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  مشخصات   با 

www.setadiran.ir  به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط )شرکت کارکنان دولت 
در مزایده بالمانع میب اشد(  به فروش برساند.  لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا 
ساعت )19:00( روز پنجشنبه 1398/09/14 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و 

مدارک اقدام نمایند.
چهارشنبه   روز  لغایت   1398/09/04 دوشنبه  روز  از  خودروها:  از  بازدید  محل  و  زمان 
 1398/09/13  )به جز ایام تعطیل( از ساعت 09:00 الی 13:00 با هماهنگی نقلیه مرکزی دانشگاه -

 بیرجند - خیابان معلم - درب روبروي خیابان فرودسي
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب 
شماره 26438۵6 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مزایده( 

مطابق با جدول ذیل : 

شماره ردیف
عنوان مزایدهشماره مزایدهمرجع

مبلغ 
تضمین
)ریال(

تاریخ 
بازگشایی

۱۹۸-45۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰۱
فروش یک دستگاه خودرو 
آمبوالنس مدل ۸5 )رنگ 
سفید( به شماره انتظامی 
)ایران ۱۲ - ۱5 الف ۹۳۱(

7/5۰۰/۰۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱7
۰۹:۰۰

۲۹۸-46۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰۲
فروش یک دستگاه خودرو 
آمبوالنس مدل ۸5 )رنگ 
سفید( به شماره انتظامی 
)ایران ۱۲ - ۱5 الف ۹۲۹(

۸/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱7
۰۹:۳۰

۳۹۸-47۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰۳
فروش یک دستگاه خودرو 
آمبوالنس مدل ۸5 )رنگ 
سفید( به شماره انتظامی 
)ایران ۱۲ - ۱۸ الف ۲4۲(

7/5۰۰/۰۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱7
۱۰:۰۰

4۹۸-4۸۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰4

فروش یک دستگاه خودرو  
سواری استیشن کاروان 

مدل۸۳ )رنگ شیری(  به 
 شماره انتظامی)ایران ۱۲ -

  ۲5 الف 5۳۱(
6/5۰۰/۰۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱7

۱۰:۳۰

5۹۸-4۹۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰5
فروش یک دستگاه خودرو 
آمبوالنس مدل ۸5 )رنگ 
سفید( به شماره انتظامی 
)ایران ۱۲ - ۱5 الف ۹۲6(

7/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱7
۱۱:۰۰

6۹۸-5۰۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰6
فروش یک دستگاه خودرو 
آمبوالنس مدل ۸5 )رنگ 
سفید( به شماره انتظامی 
)ایران ۱۲ - ۱5 الف ۹۲7(

7/۰۰۰/۰۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱7
۱۱:۳۰

7۹۸-5۱۱۰۹۸۰۳۰۲5۹۰۰۰۰۰7

فروش یک دستگاه خودرو 
سواری استیشن کاروان 
مدل ۸۳ )رنگ سفید( 

به شماره انتظامی ) ایران 
5۲ - ۱۱ الف 7۳۹ (

5/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۰۹/۱7
۱۲:۰۰

مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری )ساعت 1۵:30( روز شنبه 1398/09/16 محل و زمان بازگشایي پاکات: 
خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - سازمان مرکزی - اتاق کار معاونت 
توسعه و مدیریت منابع دانشگاه از ساعت 09:00 الی 12:00 مطابق با جدول بند 2 . در ضمن هزینه چاپ و نشر 
آگهي بر عهده برنده مزایده  بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي 

خویش مختار مي باشد.                                     روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند


